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Wprowadzenie 
 

Od 27 czerwca 2013 r. obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia 

z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi 

narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

(dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy). 

Nowe uregulowania transponują do polskich przepisów dyrektywę 

Rady UE 2010/32 UE z 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania 

umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi 

narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, zawartej 

między HOSPEEM a EPSU. Dyrektywa nałożyła na państwa 

członkowskie wspólnoty zobowiązanie do stosowania wyrobów 

medycznych zawierających mechanizmy chroniące przed 

zranieniem (tzw. bezpieczne narzędzia). 

Przepisy obejmują wszystkie osoby pracujące pod kierownictwem 

lub nadzorem pracodawców w sektorze opieki zdrowotnej, tj. osoby 

będące pracownikami w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale 

także zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. 

lekarzy, konsultantów, pielęgniarki), za pośrednictwem agencji 

pracy czasowej (np. salowe i personel sprzątający), stażystów, 

praktykantów, uczniów i słuchaczy szkół medycznych oraz 

wolontariuszy uczestniczących w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych. Ilekroć przepisy rozporządzenia odnoszą się do 

pracowników, rozumie się przez to także osoby fizyczne 


